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Értesítés

Er1esítem on! hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken, éleslövészetek és
egyéb katonai tevékenységek2021. szeptember hónapban az aIábbiak szerint alakulnak:

Úidiiriied gvakorló_ és lőtér:

Fsz. Dátum
Végrehajtó (feladat neve),
tevékenvsés ielleee és ideie Várható hatások

2021.
augusztus

30-
szeptember

03.

MH Budapest Helyőrs égdandár

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta ggoo-1 3oo

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység

(harcászat) (j elentős személyi mozgás)'
vaklőszeres végrehaj tás

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

2.
202r.

szeptember
07-08.

MH 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta gSoo-2600

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: harcászat (jelentős személyi
mozgás)

Hatása v adászati tevékenységre : általános

J.

202T.
szeptember

r3-r7.

STEPPE ARCHER 2O21.TI
magyar-amerikai közös kiképzés

kiképzé s i tevékenysé g (har cászat)
repülési feladatokkal

naponta ggoo-2200

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: kiképzési tevékenység

(harcászat) (ielentős (rejtett) személyi_ és
járműmozgás' légi eszközök mozgása)

Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

4.
2021.

szeptember
13-21.

MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred

j étrmuv ezetési gyakorlat
naponta 63oo-1goo

Zajhatás: közepes
Ki- és bemenő forgalom: közepes

Fő feladat: jfumív ezetési gyakorlat
(jelentős j árműmozgás)

Hatása v adászati tevékenvsésre : általános

5.

202r.
szeptember

2I-23.

MH Pápa Bázisrepülőtér

éleslövészet
(gyalo gsági fogyverekkel)

naponta 10oo-1500

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: kozepes

Fő feladat: éleslövészet (gyalogsági
fegyverekkel) fi elentős személyi_ és

járműmozgás)
Hatása vadászati tevékenvsésre: ielentős

6.

202r.
szeptember

24-30.

MH 6. Sipos Gyula
Teriiletvédelmi Ezred

1ogisztikai tevékenység
(táborépítés)

naponta gSoo-2200

Zajhatás: alacsony
Ki- és bemenő forgalom: közepes
Fő feladat: logisztikai tevékenység
(táborépítés) fi elentős személyi- és

járműmozgás)
Hatása v adászati tevékenységre: általános



Zajhatász
,,alacsony'': lövészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vaklőszerrel végrehajtott

kiképz é s i fel adat (har c ás zat), ki s vo lumenű j árműm o zgás ;

,,közepes'': lövészet harcjármű-fegyverekkel (közepes kalibení fegyverekkel), robbantások
(megsemmisítés), közepes volumenű járműmozgás (vezetési gyakorlat); repülési feladatok
végrehajtása.

'jelentős": 
lövészet nagy kaliberű fegyverekkel (ttizérség' páncéltörő, harckocsi-ágyú), levegő-

föld lövészet.

Ki_ és bemenő forgalom: a 1ő- és gyakorlóténe ki- és belépő forgalom
,'alacsony'': I-5 áthaladás/nap' kisebb csoportokban (néhríny járműből á1ló);

,,köZepes'': 5-10 áthaladáslnap, oszlopmenet áthaladása (nagyobb számú eszkóz egyszerre);

' 

j elentős'' : folyamatos mozgás (táborépítés, település).

Fő feladatz avégzett tevékenység fő jellege. Személy- és járműmozgás esetén a 1ő- és gyakorlótéren
történő mozgások. Légieszközök mozgása esetén varható alacsony magasságú átrepülése a lakott
terület elkerülésével (lakott területen kívülmin. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,általános'': a terület használata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt hasznáIata, a rejtett mozgások' vagy aZ éleslövészet biztonsági

távol ságainak betartás a miatt fokozott fi gyelmet i gényel.

A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ:

Várp alota Kos su th L aktanya Ü gyeletestől kapható az alábbí telefonszámon :

06-88-549-555

Ujdörögd Kiképzőbázis parancsnoka: Nagy Lászlő alezredes 06 30l 815 06 05

Kommunikációért felelős személy: Gervai János főtötzszászlós 06 30/815-0431

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 27612008.
(xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a tagságot, dolgozókat, hogy a |őtér területén való illetéktelen tartózkodás
esetén a Polgrári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 5:5 - 5:8 $-ai alapján, a jegyző
hatáskörébetartoző birtokvédelmi eljrárásról szóló 17l20I5. (n. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint
birtokvédelemért folyamodok.



Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a
lőtér területén történő tartőzkodás fokozottan baleset- és életveszólyes, valamint TILOS!

Értesítem továbbá, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területre való engedély
nélküli belépés eljrárást vonhat magaután.

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok, katonai tevékenységek idejére nem
érvényesek!

Várpalota ,2021. augusztus tó- cjn.

központp aranc Snok-he lyette s


